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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la strategia pentru regiunea atlantică din cadrul politicii de coeziune a 
Uniunii
(2011/2310(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Elaborarea unei strategii 
maritime pentru zona Oceanului Atlantic” (COM(2011)0782 final),

– având în vedere concluziile adoptate de Consiliu la 14 iunie 2010 privind strategia Uniunii 
Europene pentru zona Oceanului Atlantic,

– având în vedere strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și strategia UE pentru regiunea 
Dunării,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la strategia europeană pentru 
regiunea atlantică1,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European referitor la Comunicarea 
Comisiei intitulată „Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic” 
(ECO/306),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor referitor la Comunicarea Comisiei 
intitulată „Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic” (ECO/306),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
transport și turism (A7-0000/2012),

A. întrucât zona Oceanului Atlantic este marcată de numeroase caracteristici care invocă 
răspunsuri politice la nivel european:

- este o zonă maritimă dinamică 
- este o zonă al cărei mediu marin este fragil 
- este o zonă care reprezintă poarta de intrare occidentală în Uniune 
- este o zonă periferică în cadrul Uniunii Europene;

B. întrucât o strategie macroregională ar fi adaptată în mod special pentru zona Oceanului 
Atlantic;

                                               
1 texte adoptate, P7_TA(2011)0089.
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C. întrucât strategia va trebui să se adreseze tuturor regiunilor europene de pe coasta 
atlantică, inclusiv regiunilor litorale ale Canalului Mânecii și ale Mării Irlandei, regiunilor 
ultraperiferice și țărilor și teritoriilor de peste mări,

O politică de planificare spațială pentru Atlantic

1. dorește ca strategia să fie concepută ca o politică de amenajare a zonelor maritime și 
terestre din regiunile atlantice;

2. solicită crearea unei structuri permanente de planificare spațială maritimă la nivelul zonei 
Oceanului Atlantic în vederea coordonării gestionării afacerilor maritime după o logică 
intersectorială și transnațională;

3. consideră că sunt necesare acțiuni solide pentru a proteja echilibrul ecologic și 
biodiversitatea și pentru a reduce amprenta de carbon în regiunile atlantice;

4. consideră că pescuitul trebuie să joace un rol central în politicile de amenajare a zonelor 
maritime;

5. pledează în favoarea îmbunătățirii capacităților de prevenire și gestionare a riscurilor în 
Atlantic în cazul accidentelor maritime și terestre, al catastrofelor naturale și al 
activităților infracționale; 

6. consideră că dimensiunea teritorială a strategiei este esențială și că va trebui să abordeze 
aspectul deschiderii regiunilor atlantice, interconectarea rețelelor de transport, de energie 
și de informații, dezvoltarea zonelor urbane și rurale din hinterlandul lor, precum și 
intensificarea legăturilor terestre-maritime;

7. consideră că autostrăzile maritime permit accesul la regiunile atlantice, îmbunătățirea 
relațiilor comerciale, stimularea activității economice a porturilor, consolidarea turismului 
și contribuie la reducerea emisiilor de CO2; solicită ca acestea să fie eligibile pentru un 
sprijin din partea mecanismului pentru interconectarea Europei;

8. consideră că este necesară îmbunătățirea conectării regiunilor atlantice cu restul Europei 
prin investiții în infrastructurile de transport conform unei logici multimodale;

9. insistă asupra importanței economice și teritoriale a porturilor și consideră că existența 
legăturilor feroviare și fluviale cu hinterlandul este o condiție fundamentală pentru 
competitivitatea lor;

10. regretă absența unui coridor atlantic în propunerile Comisiei referitoare la rețeaua centrală 
a rețelelor transeuropene de transport și regretă faptul că prea puține porturi atlantice sunt 
propuse în cadrul acestei rețele centrale;

O politică industrială pentru Atlantic

11. dorește ca strategia să susțină competitivitatea filierelor economice dinamice din cadrul 
regiunilor atlantice printr-o politică industrială adaptată; în acest sens, consideră că 
investițiile sectorului privat trebuie să fie susținute de autoritățile publice în domeniile 



PR\897957RO.doc 5/10 PE486.206v01-00

RO

cercetării și dezvoltării, al inovării, al dezvoltării de clustere și al susținerii IMM-urilor;

12. este de părere că strategia va trebui să încurajeze cercetarea marină și maritimă în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor științifice asupra mediului marin, a stimulării inovării în 
industriile maritime și a favorizării unei exploatări durabile a resurselor marine;

13. consideră că strategia va trebui să includă o componentă socială ambițioasă pentru a 
favoriza formarea și accesul tinerilor la meseriile specifice domeniului maritim;

14. subliniază faptul că sursele regenerabile marine de energie reprezintă o filieră industrială 
de viitor care permite atenuarea schimbărilor climatice și a dependenței energetice a 
Uniunii; reamintește faptul că zona Oceanului Atlantic este favorabilă în mod special 
dezvoltării acestor surse de energie și consideră că este necesar un sprijin public pentru a 
susține investițiile private în aceste tehnologii; 

15. subliniază importanța strategică a transportului maritim pe litoralul atlantic; solicită 
Comisiei să propună măsuri de simplificare a formalităților administrative în porturi;

16. reamintește ponderea economică a industriilor maritime din regiunile atlantice, în special 
industria navală; solicită Comisiei relansarea inițiativei LeaderSHIP 2015 în vederea 
consolidării competitivității acestui sector în contextul concurenței internaționale;

17. insistă asupra importanței pescuitului și acvaculturii în regiunile atlantice și încurajează 
sprijinul public pentru reînnoirea și modernizarea navelor de pescuit; 

18. insistă asupra rolului turismului în regiunile atlantice și, în special, asupra potențialului 
semnificativ al dezvoltării filierei nautice; 

19. subliniază bogăția fondurilor marine ale Oceanului Atlantic și este de părere că strategia 
va trebui să faciliteze prospecțiunea și exploatarea durabile;

Un plan de acțiune pentru perioada 2014-2020

20. solicită Comisiei să propună un plan de acțiune pentru a pune în aplicare strategia 
începând cu 2014; 

21. subliniază faptul că planul de acțiune va folosi finanțările europene existente, fără a crea 
noi instrumente bugetare;

22. recomandă interconectarea planului de acțiune cu politica regională și cu politica maritimă 
integrată ale Uniunii; este de părere că este necesară, de asemenea, facilitarea sinergiilor 
cu alte politici europene privind cercetarea și inovarea, transporturile, mediul, energia, 
pescuitul și cooperarea internațională;

23. consideră că obiectivele tematice propuse pentru următoarea perioadă de programare a 
fondurilor structurale trebuie să formeze scheletul planului de acțiune, întrucât acestea 
orientează investiția fondurilor; insistă asupra obiectivelor privind „consolidarea 
cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării”, „consolidarea competitivității IMM-
urilor”, „susținerea tranziției către o economie cu emisii reduse de CO2” și „promovarea 
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transportului durabil și eliminarea blocajelor din infrastructurile rețelelor esențiale”;

24. solicită introducerea unei orientări obligatorii a programelor operaționale privind 
prioritățile strategiilor macroregionale care le vizează, în vederea asigurării celei mai bune 
coordonări posibile a obiectivelor și a instrumentelor; 

25. invită autoritățile naționale, regionale și locale să cerceteze sinergiile dintre politicile lor și 
prioritățile planului de acțiune; 

26. solicită implementarea unei platforme de gestionare a planului de acțiune care să ofere un 
ghișeu unic beneficiarilor și care să promoveze coordonarea între diferitele autorități 
responsabile cu gestiunea fondurilor; 

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 
Consiliului, precum și Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul politic

Ca răspuns la solicitările politice adresate de Consiliu și Parlament în favoarea unei strategii 
pentru zona Oceanului Atlantic, Comisia a publicat la 21 noiembrie 2011 o Comunicare 
intitulată Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic.

În 2012 și 2013, partenerii publici și privați din regiunea atlantică vor fi implicați în 
elaborarea unui plan de acțiune care propune acțiuni precise. Strategia va fi inițiată apoi în 
2014 și va beneficia de finanțări europene, naționale și regionale. Obiectivul prezentului 
raport este formularea de propuneri concrete în vederea definirii priorităților politice ale 
planului de acțiune.

O strategie  europeană de politică necesară pentru Atlantic

Zona Oceanului Atlantic este marcată de mai multe caracteristici: 
 Este o zonă maritimă dinamică datorită surselor regenerabile marine de energie, 

transportului maritim, industriilor maritime, turismului și pescuitului. 
 Este o zonă al cărei mediu marin este fragil și trebuie conservat.
 Este o zonă care reprezintă poarta de intrare occidentală a Uniunii și care deține în 

acest sens o poziție strategică în Europa.
 Este o zonă periferică în cadrul Uniunii Europene, cu probleme de accesibilitate și de 

conexiune cu restul Europei.

Aceste problematici transcend frontierele naționale și invocă răspunsuri politice la nivelul 
litoralului atlantic.

Raportul dorește ca strategia pentru regiunea atlantică să ia forma unei strategii 
macroregionale pentru a facilita sinergiile între diferitele instrumente și diferitele niveluri de 
acțiune care intervin în politicile de planificare spațială. Logica macroregională va permite, de 
asemenea, implicarea factorilor de pe teren (sectorul privat, autoritățile publice regionale și 
locale, organizațiile societății civile) la definirea și punerea în aplicare a obiectivelor 
strategiei.

Prioritățile strategiei

Raportul solicită ca strategia să se bazeze pe două tematici:
 amenajarea zonelor maritime și terestre și punerea în valoare a interfeței pământ/mare;
 stimularea rețelei economice a regiunilor atlantice printr-o politică industrială adaptată 

la caracteristicile acestora.

O politică de planificare spațială pentru Atlantic

Strategia va trebui să încurajeze o exploatare durabilă a Atlanticului printr-o gestionare 
coordonată a tuturor activităților umane care au o consecință asupra mediului marin. Va fi 
necesară o acțiune solidă pentru a proteja echilibrul ecologic și biodiversitatea și pentru a 
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reduce amprenta de carbon.

Strategia va trebui, de asemenea, să încerce să amelioreze capacitățile de prevenire și de 
gestionare a riscurilor în Atlantic, în special în cazul accidentelor, al catastrofelor naturale și 
al activităților infracționale. Coordonarea partenerilor în materie de securitate, supraveghere 
maritimă și protecție civilă va trebui îmbunătățită.

Aceste aspecte maritime vor trebui completate și consolidate prin măsuri în materie de 
coeziune teritorială. Strategia va contribui la deschiderea regiunilor atlantice, la 
interconectarea rețelelor de transport, de energie și de informații, la dezvoltarea zonelor rurale 
și urbane din hinterlandul lor, precum și la intensificarea legăturilor terestre-maritime.
Raportul preconizează în special dezvoltarea autostrăzilor mării și a infrastructurilor de 
transport care leagă regiunile atlantice de restul Europei.

O politică industrială pentru Atlantic

Strategia va trebui să susțină competitivitatea sectoarelor economice dinamice din regiunile 
atlantice. Investițiile sectorului privat vor fi astfel susținute de autoritățile publice de la 
diferite niveluri de decizie din domeniile cercetării/dezvoltării, inovării, formării profesionale, 
dezvoltării de clustere și investițiilor în favoarea IMM-urilor.

Raportul identifică principalele filiere pe care se structurează rețeaua economică a zonei 
Oceanului Atlantic și pe care strategia trebuie să le aibă în vedere:

 surse regenerabile marine de energie; 
 transportul maritim și serviciile portuare;
 industriile maritime, în special industria navală;
 pescuitul și acvacultura;
 turismul și sporturile nautice.

Punerea în aplicare a strategiei

Strategia se va adresa tuturor regiunilor europene de pe coasta atlantică, inclusiv regiunilor 
litorale ale Canalului Mânecii și ale Mării Irlandei, regiunilor ultraperiferice și țărilor și 
teritoriilor de peste mări. Strategia va pune în aplicare, de asemenea, acțiuni în materie de 
cooperare internațională. 

Strategia va implica diferiții parteneri în cauză, în special statele membre, autoritățile publice 
regionale și locale și organizațiile societății civile și ale sectorului privat. Strategia va fi pusă 
în aplicare începând cu anul 2014 și va fi coordonată împreună cu viitorul cadru financiar
multianual sub forma unui plan de acțiune.

Fondurile structurale și politica maritimă integrată vor constitui baza acestui plan de acțiune. 
Va fi necesară, de asemenea, facilitarea sinergiilor cu alte politici europene (cercetare, 
energie, mediu, pescuit, cooperare internațională) și cu politicile statelor membre și ale 
autorităților regionale și locale.

Strategia va trebui să depună eforturi pentru utilizarea mai bună a finanțărilor europene 
existente, fără a crea noi instrumente bugetare. În toate sectoarele, politicile existente vor 
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trebui orientate mai bine asupra tematicilor atlantice. De asemenea, raportul solicită 
introducerea, pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor structurale, a unei 
orientări obligatorii a programelor operaționale privind prioritățile strategiilor macroregionale 
care le vizează.

Arhitectura planului de acțiune

Planul de acțiune al strategiei va fi elaborat în 2012 în cadrul Forumului pentru Atlantic 
finanțat printr-o acțiune pregătitoare a Parlamentului. Toți actorii în cauză vor fi implicați în 
cadrul acestei activități. Parlamentul, reprezentat de raportorul său, va juca un rol esențial în 
cadrul activității.

Raportorul propune ca planul de acțiune să fie organizat conform următoarei arhitecturi:

-I- Deschiderea regiunilor atlantice
 (a) Consolidarea autostrăzilor mării și a transportului maritim durabil
 (b) Conectarea zonei Oceanului Atlantic cu restul Europei
 (c) Stimularea interfeței pământ/mare

-II- Susținerea competitivității filierelor industriale atlantice
 (a) Susținerea cercetării/dezvoltării și a inovării marine și maritime
 (b) Susținerea investițiilor în favoarea întreprinderilor, în special în favoarea 

IMM-urilor
 (c) Încurajarea formării profesionale și a accesului tinerilor la meseriile specifice 

domeniului maritim
 (d) Favorizarea dezvoltării de clustere maritime
 (e) Favorizarea unei exploatări durabile a resurselor naturale ale mediului marin

-III- Protejarea mediului Oceanului Atlantic
 (a) Conservarea biodiversității marine și a peisajelor
 (b) Reducerea amprentei de carbon
 (c) Îmbunătățirea cunoștințelor științifice asupra mediului marin

-IV- Răspunsul la amenințări și la situații de urgență
 (a) Facilitarea schimbului de informații în materie de securitate și supraveghere 

maritimă și de observare a mediului marin
 (b) Coordonarea eforturilor în materie de protecție civilă
 (c) Lupta comună împotriva infracționalității și a practicilor ilegale

În contextul elaborării planului de acțiune, raportorul consideră că următoarele acțiuni 
reprezintă exemple interesante de bune practici care merită să ghideze reflecția partenerilor:

DENUMIRE DOMENIU OBIECTIV
ATCLUSTERS clustere industriale încurajarea cooperării clusterelor industriale din zona Oceanului Atlantic în 

vederea facilitării dezvoltării lor
SEAS-ERA cercetare coordonarea diferitelor programe de cercetare marină în cadrul Spațiului european 

de cercetare (realizarea unui plan de cercetare marină pentru bazinul atlantic)
KIMERAA resurse marine dezvoltarea de nișe de excelență în cadrul economiei maritime prin crearea unor 
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puncte de legătură între cunoștințele științifice și întreprinderile din domeniul 
resurselor marine

MARINE KIC resurse marine punerea în aplicare a unei platforme de cercetare, de formare și de inovare în 
vederea facilitării unei exploatări durabile a resurselor marine 

MARMED resurse marine valorificarea resurselor marine în scopuri biomedicale, în colaborare cu industria
AUXNAVALIA industria navală îmbunătățirea competitivității industriei auxiliare a sectorului naval prin 

încurajarea transferurilor de tehnologii
PROPOSSE transportul 

maritim
promovarea transportului maritim pe distanță scurtă ca alternativă la alte moduri 
de transport de mărfuri

platforma 
tehnologică 
Waterborne

transportul 
maritim

animarea unui dialog permanent între sectorul privat și autoritățile publice de la 
diferite niveluri în vederea definirii unei strategii industriale pentru transportul 
maritim (în materie de cercetare/dezvoltare, de formare, de respectare a normelor 
sociale și de mediu)

MAREN surse regenerabile 
marine de energie

facilitarea accesului industriei la rezultatele cercetării privind calitate în domeniul 
surselor regenerabile marine de energie

ENERGYMARE surse regenerabile 
marine de energie

implementarea unei rețele de cooperare transnațională pentru promovarea și 
dezvoltarea surselor regenerabile marine de energie, în special prin testarea 
prototipurilor experimentale

ATLANTIC 
POWER

surse regenerabile 
marine de energie

identificarea de noi nișe de piață și definirea programelor de formare adaptate la 
nevoile sectorului surselor regenerabile marine de energie

ARCOPOLPLUS poluarea maritimă îmbunătățirea securității maritime și a capacității de pregătire și de intervenție a 
regiunilor atlantice împotriva poluării coastelor cauzate de hidrocarburi și de 
substanțe toxice

ANCORIM riscuri costiere implementarea unei rețele de schimb de cunoștințe și de bune practici pentru 
îmbunătățirea capacităților de gestionare a riscurilor costiere (urbanizare, eroziune 
costieră, poluare etc.)

DURATINET infrastructuri de 
transport

crearea unei rețele de excelență în vederea promovării longevității, securității și 
sustenabilității infrastructurilor de transport în zona Oceanului Atlantic

BATTERIE infrastructuri de 
transport

îmbunătățirea eficacității lanțurilor logistice multimodale, în special 
interconectarea eficace între rețelele de transport intermodale

START transport facilitarea deplasărilor cu transportul colectiv în regiunile din zona Oceanului 
Atlantic prin intermediul unei intermodalități îmbunătățite și al unei informări mai 
clare în punctele de intrare ale regiunilor (aeroporturi, porturi, stații feroviare de 
transfer)

CFA-EFFIPLAT transport feroviar crearea unei rețele transnaționale formate din administrații publice și operatori 
feroviari, logistici și portuari din domeniul public și privat, implicați în 
îmbunătățirea transportului feroviar și intermodal de mărfuri pe coridorul atlantic

MARLEANET formare 
profesională în 
domeniul maritim

conectarea în rețea a centrelor de formare profesională în domeniul maritim din 
zona Oceanului Atlantic

PRESPO pescuit promovarea unui pescuit artizanal durabil care să contribuie la menținerea 
locurilor de muncă în sectorul pescuitului și la dinamismul regiunilor costiere

CLIMATLANTIC amprenta de 
carbon

dezvoltarea unor strategii de reducere a amprentei de carbon la nivel local și 
regional 

NEA2 sporturi nautice favorizarea dezvoltării durabile și coordonate a filierei nautice în regiunile 
atlantice (activități, porturi de agrement, industrii, comerț și servicii) prin 
consolidarea cooperării în domeniul economic, de mediu și social


